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AGENDA DE EVENTOS
AGOSTO
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6ª feira

sábado

domingo

5ª feira

Comércio aberto até às 20h (Dia dos PAIS)

Comércio aberto até às 20h (Dia dos PAIS)

DIA DOS PAIS - COMÉRCIO FECHADO

Principais Erros na Manipulação dos Alimentos/
ALERTA PARA REDUÇÃO DAS QUEDAS
Horário: das 9h as 13h Local: Auditório da ACIAR
Evento gratuito | Vagas limitadas!
Público alvo: Funcionários e encarregados dos setores de manipulação de
alimentos. Informações: (13) 3828-6800 | www.aciar.com.br/apas
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Sábado

3ª feira

59º BON ODORI

TREINAR PARA ENCANTAR | FACILITADORA aLEXANDRA
Horário: das 8h as 8h45min Local: Auditório da ACIAR
Público alvo: Colaboradores das empresas associadas da ACIAR

* calendário sujeito a alterações
2
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TRANSFORMAR PARA INOVAR
ACIAR 2019

SUAEMPRESA|DÉBORAAMARAL

ÉticaEmpresarial.Valeapenater.
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Ser ÉTICO signi ca poder ir e vir com liberdade
de ações, criando condições para a solução de
con itos e apresentando legitimidade das decisões.
Não é apenas conhecer a verdade e o correto, mas
sim praticá-los.
A prática da ética conduz a um sucesso
desprovido de arestas. Pense e crie a ação.

ção

ivi

“

Isso é utopia?
Ética é principio, é permanente, que se integra
com a moral que é conduta e prática desta.
O que é considerado ético no mundo
corporativo?
Ø
Clareza de Ações
Ø
Objetividade
Ø
Honestidade
Ø
Respeito
Ø
Responsabilidade Social
Ø
Valores Coletivos
Ø
Prudência
Ø
Cooperação
Ø
Fidelidade
Ø
Preservação da Integridade
Ø
Justiça
Ø
Conciliação de Interesses Pessoais e
Coletivos

da I
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a ética é
vivenciada em
atitudes de
honestidade,
respeito,
integridade de
quem a prática.

pro ssionais, então podemos dizer que a ética é
vivenciada em atitudes de honestidade, respeito,
integridade de quem a prática.
Grandes empresas utilizam-se da imagem de
seus colaboradores para o marketing. A venda da
imagem de quem ali trabalha é retratada como fator
de con abilidade. Acabamos con ando nas
atitudes muitas vezes ali demonstradas.

grid
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Você já tentou vender algo ou uma idéia sem
contar ao interessado o que realmente é aquele
objeto ou idéia (tentativa de fazer existir a “meia
verdade”)? Já avaliou o quanto foi ético em sua
atitude?
Muito se fala e se lê sobre suborno, espionagem
industrial, concorrência desleal, favorecimento,
ganância, individualismo a qualquer preço ou, até
mesmo, sobre os efeitos da mídia muitas vezes
eloqüente que induz à desinformação. Os ns
realmente justi cam os meios?
Vivemos sob um conjunto de fenômenos
provocados pela falta de ética.
O fato é que a ética empresarial tem sido tema
em encontros e seminários, a m de alertar as
organizações sobre a tratativa que se tem dado ao
fator credibilidade, prejudicando a Ética individual
e a Empresarial, que se chocam entre aquilo que
achamos certo e o que as organizações (que
mantém os lucros e empregabilidade) muitas vezes
parecem querem fazer. O conceito de “Faço o que
eu digo e não o que faço” não é mais empregado no
mundo corporativo.
É óbvio que as empresas precisam ter lucro e
resultados, porém, precisam inserir uma missão
baseada em padrões éticos, competindo com
honestidade, criando satisfação entre todos os
colaboradores (Gestores, Clientes externos e
internos). Não é apenas formular um código de
ética, mas sim fundamentá-lo e exercê-lo. Não é um
livro de capa bonita para se deixar na estante, mas
sim um conceito a ser empregado.
A ética é sem dúvida a raiz que sustenta a
existência e permanência de um pro ssional. Se a
empresa é composta pelas competências de seus

www.aciar.com.br

COMÉRCIOELETRÔNICO

Comocompraronlineopresentepara
oDiadosPais
Cresce a cada ano o movimento de vendas nas
lojas online. Também aumenta o número de
pessoas que são lesadas por não tomar o devido
cuidado ao realizar uma compra no ecommerce.
Se você é um dos que irá aproveitar o conforto
de fazer a compra do presente para o Dia dos Pais
pela internet, precisa conhecer as pegadinhas e
as fraudes que existem neste tipo de comércio.
Vamos a elas:
Acessando a loja
O primeiro cuidado é não acessar diretamente
links que chegam por e-mail, WhatsApp e redes
sociais. Se considerar que vale a pena ver a oferta
que te foi enviada, copie o link e cole a URL para
entrar no site.
É comum golpistas criarem links falsos e, ao
clicar neles, você está correndo o risco de ter seu
computador ou celular invadidos, inclusive sua
conta bancária e seu cartão de crédito.
Cadeado
Mesmo copiando o link, não deixe de prestar a
atenção se a URL começa com https e se há um
cadeado na barra de endereço. Ele garante que os
dados do cartão de crédito serão criptografados
e suas informações, protegidas.
Ao entrar na página, não deixe de observar se
há informações do CNPJ da empresa, o
endereço físico e o telefone.
Evite estes sites
Outra dica para comprar com segurança o
presente para o Dia dos Pais é consultar a página
“Evite estes sites”, publicada nos sites dos
Procons. Os órgãos de defesa do consumidor
listam as lojas virtuais que estão “entregando”
problemas aos consumidores.
Se encontrar o nome do site nesta lista,
procure outro estabelecimento para fazer a
compra do presente.
Opinião de consumidores
É possível conhecer a reputação das empresas
em sites. Os Procons disponibilizam em suas
páginas online o cadastro das empresas mais
reclamadas e como estas empresas responderam
à demanda dos consumidores.
Se não houve resposta da empresa, considere
mudar de fornecedor. Se ela não responde nem
ao Procon, imagina se você tiver algum
4
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problema com sua compra do presente do Dia
dos Pais!
Outra opção é olhar o site:
http://www.consumidor.gov.br/, que também
atende as demandas de consumidores com
problemas com seus fornecedores.
Por m, não deixe de ler os comentários de
outros compradores daquela loja sobre o
atendimento que receberam da empresa em toda
a jornada de compra deles.
Acessando a loja
Evite usar computador ou celular de outras
pessoas ou de lan houses para fazer a compra do
presente para o Dia dos Pais. Sua senha pode
car gravada neles. Se for usar os seus
equipamentos, certi que-se se há antivírus e se
ele está atualizado.
Outro cuidado é jamais usar redes de WiFi
públicas caso irá informar seus dados ou o
número do cartão de crédito.
Preços baixos... sinal de problemas
Descon e dos sites que oferecem o preço muito
baixo para aquele presente que você quer
comprar para o Dia dos Pais. Isso pode ser um
indicativo de que a loja não existe. Foi criada
apenas para obter seus dados do cartão.
Primeira compra online?
Se sim, você terá de fazer um cadastro na loja
escolhida. Ao criar a senha, procure colocar
números, letras maiúsculas e minúsculas e
caracteres especiais. Evite usar sua senha de email ou de outras lojas onde já tem cadastro.
Pagamento
Pre ra fazer o pagamento da compra do
presente para o Dia dos Pais com o cartão de
crédito. Caso tenha algum problema, você terá
mais facilidade para cancelar a compra na
administradora do cartão.
Pre ra cartão de crédito virtual, cujo número
só pode ser utilizado em uma compra. Veja com
seu banco ou administradora do cartão como
obtê-lo.
Entrega
Antes de fechar a compra, veri que a data em
que o produto será entregue.

Veja também a opção de retirar na loja.
Muitas empresas que mantêm lojas físicas e
online oferecem esta possibilidade.
Arrependimento
Qualquer compra feita em loja virtual,
inclusive do presente para o Dia dos Pais, pode
ser cancelada até sete dias após a entrega. É isso o
que determina o artigo 49 do Código de Defesa
do Consumidor. Conforme a lei, este prazo dá a
possibilidade de o consumidor con rmar se o
item comprado corresponde às suas
expectativas.
Tenho dinheiro?
Saber quanto se tem para comprar o presente
do Dia dos Pais é fundamental para não correr o
risco de não ter como pagar quando chegar a
fatura, o que poderá trazer outras
consequências, como o envio do seu nome para
o banco de dados da Boa Vista e a redução de seu
score.
Conheça seu orçamento
Procure analisar seu orçamento doméstico.
Se não sabe como fazer, visite o site da Boa Vista
e encontrará todas as informações para
organizar e, ainda, um modelo bem simples para
c o n t r o l a r o s g a s t o s . Ve j a n o l i n k
http://www.consumidorpositivo.com.br/educa
cao- nanceira/o-que-e-orcamento-domestico.
“A planilha é uma forma simples de controlar
e acompanhar o que entra e sai do bolso todo
m ê s ”, d e s t a c a P a b l o N e m i r o v s k y ,
superintendente de Serviços ao Consumidor da
Boa Vista. Ele completa a rmando que “a
Educação Financeira introduz conceitos e
orienta as pessoas a aprimorar sua relação com o
dinheiro, ajudando-as a usá-lo de forma mais
responsável no curto, médio e longo prazos”.
Conforme Nemirovsky, a Boa Vista busca
orientar as pessoas sobre a importância da
gestão de suas nanças e de seu patrimônio, para
que evitem problemas como
superendividamento e inadimplência, já que
infortúnios nanceiros acontecem. “Com
organização e planejamento esses contratempos
podem ser minimizados e superados”, naliza.

Fonte: Boa Vista SCPC
www.aciar.com.br

CADASTROPOSITIVO

InfográﬁcoCadastroPositivonomundo
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NOITEDOCOMERCIANTE

Patrocinadoreseparticipantesaprovam
NoitedoComerciante
G e r e n t e d o
Magnânimo da Vila
Tu p y, J o s é D e l e g á ,
t a m b é m ap r ov o u o
evento. Ele destacou a
informação que obteve,
durante a palestra do
professor Leonardo,
s obre a chegada de
novas empresas ao Vale
do Ribeira, o que ele
acredita que contribui
para expandir a
mentalidade dos
empresários. “Foi
imp or t ante a noss a
e m p r e s a t e r
participado”, observou.

Uma das premissas
para a continuidade de
qu a l qu e r e ve nto é a
aprovação dos
participantes e
patrocinadores. Valendo
essa premissa, a “Noite
d o s C om e rc i a nt e s –
Novas Oportunidades e
Novos Conhecimentos”,
realizada pela ACIAR em
16 de julho, no La Blanca
Eventos, em Registro,
com apoio da Result
Consultoria Empresarial,
certamente terá a
segunda edição no
próximo ano.
“Eu achei muito
interessante pelo fato de reunir pessoas com o
mesmo objetivo”, ressaltou a empresária Rosana
Carravieri, da HP Motos Yamaha. Foi a primeira
vez em que ela participou da rodada de negócios,
momento do evento em que empresários trocam
cartões e ideias sobre suas atividades. “Depois,
com tempo, peguei a sacolinha com os cartões,
z alguns contatos”, contou Rosana. Ela
imaginou fazer uma presença e ir embora,
depois de um dia estafante de trabalho, porém,
cou até o nal. Rosana também reencontrou
um antigo colega de trabalho, o professor
Leonardo Matta, na condição de palestrante.
”Foi muito bacana”, completou Rosana.
Carol Ongarato, da loja de acessórios batizada
com seu nome, fez sua estreia nesse tipo de
eventos. “Foi uma boa surpresa, as pessoas
participam, criam vínculos. Tive contato com
p e ss o as qu e nã o c on he c i a”, a r mou a
empreendedora, revelando sua descontração
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para conversar com as pessoas na rodada de
negócios. Segundo ela, a noite do comerciante
abriu portas. “Superou as minhas expectativas”,
assegurou.
Celso Rodrigues, da CR Com, que lançou um
aplicativo de e-commerce exclusivo para
associados da ACIAR, avaliou o evento como
sensacional. “Foi de altíssimo nível, bem
organizado e quei muito feliz de ter
participado”, disse Celso que, durante o evento,
foi também um palestrante na Noite do
Comerciante.
Tales Alexandre Carvalho de Sousa, gerente
Pessoa Jurídica do Sicredi, considerou o evento
importante por reunir diferentes segmentos do
comércio para trocar experiências sobre
negócios. “O evento, em si, foi muito agregador”,
observou ele.

A professora Iolanda
Brandão Lima, diretora do Colégio Lantagi, foi
sintética ao falar sobre o evento: “Nós adoramos.
Foi muito bem organizado, foi nota dez!”. Ela já
antecipou que pretende participar novamente,
como patrocinadora, no próximo ano.
Patro cínios e ap oios – “A Noite do
Comerciante foi patrocinada pelas empresas
Carol Ongarato, Colégio Lantagi, CR Com,
Frigonepi, Unimed, Brazanell, Casteles
Materiais Para Construção, Cross Fox, Finaster,
Ongarato 500, Oriente Rotisserie, Rabispel
Papelaria e Informática, Sicredi, Supermercado
Magnânimo, Supermercado Supremo e Varejão
Crepaldi.
Apoio e parceiros do evento: Andrea
Martendal Fotogra a, Barman Mércio, Buﬀet
Estoril, Dj Emerson, Docibra, Manjar dos
Deuses, Marina Sassaki Decorações, Senac e
Villa.

www.aciar.com.br

PRÊMIOACIARDEFOTOGRAFIA

Júrideﬁneasfotosdo
PrêmioACIARdeFotograﬁa2019
Após muito debate, o júri de niu na tarde
de ontem as fotos selecionadas para a edição
2019 do Prêmio ACIAR de Fotogra a que
teve como tema “Monumentos Históricos do
Vale do Ribeira. A foto intitulada “Beleza
Incolor” obteve o maior número de votos e sua
autora, Audrey Harumi Imasato, ganhará uma
máquina fotográ ca semipro ssional. Os
demais autores selecionados ganharão um
quadro com a sua foto reproduzida.
As doze fotos comporão o calendário do
comércio 2020. O júri popular, que votou pelo
Facebook, escolheu a foto “Ao Cair da Noite”,
de Leandro Bezerra, que também receberá um
quadro durante a cerimônia de premiação.
Compuseram o júri os fotógrafos Marli
Teixeira Nogueira e Daniel Franoli, Margarete
Micheltti (AJOV), Cristiane Bastos Afonso
(SENAC) e Ruan Carlos Conceição (SESC).
As demais fotos selecionadas são:
“Aldeia Indígena Djaiko aty” – Walaka
Batista dos Santos;
“Bebedouro” - Vera Kazuko Umaki Hirata;
“Canhões Silenciosos” – Valdair Muniz;
“Casa de madeira, barro e sonho” – Maria
Clara Yumi de Toledo Sakô;
“Espaço de Paz” – Valdair Muniz;
“Fim de Tarde na Catedral” – Sumaia
Matsuda;
“Igreja do Quilombo Ivaporunduva” –
Jhonatas Francis Moreira;
“Marco da Imigração Japonesa – Capela
90 anos” – Luciana Suguinoshita;
“O sobrado dos Toledo” – Sumaia
Matsuda;
“Portais dos Céus – Conexão Divina” –
Afonso Cugler dos Santos
“Torres da Matriz” – Vera Kazuko Umaki
Hirata.
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Júri composto por: Marli Teixeira Nogueira e Daniel
Franoli, Margarete Micheltti (AJOV), Cristiane Bastos
Afonso (SENAC) e Ruan Carlos Conceição (SESC).

Foto vencedora:
"Beleza incolor", de
Audrey Harumi Imasato

www.aciar.com.br
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Mais votada
no Facebook:
"Ao Cair da Noite",
de Leandro Bezerra

Canhões Silenciosos
Valdair Muniz

Ao Cair da Noite - Leandro Bezerra

Aldeia Indígena Djaiko aty
Walaka Batista dos Santos

Marco da Imigração Japonesa - Capela 90 anos
Luciana Suguinoshita

Bebedouro
Vera Kazuko Umaki Hirata

Casa de madeira, barro e sonho
Maria Clara Yumi de Toledo Sakô

Espaço de Paz
Valdair Muniz

Igreja do Quilombo Ivaporunduva
Jhonatas Francis Moreira

Portais dos Céus – Conexão Divina
Afonso Cugler dos Santos

Torres da Matriz
Vera Kazuko Umaki Hirata
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Fim da tarde na Catedral
Sumaia Matsuda

O sobrado dos Toledo
Sumaia Matsuda
www.aciar.com.br

EMDEFESADOASSOCIADO

SP139‒RodoviaEmpeiHiraide
O fechamento, com guard rail, do acesso
ao Jardim Paulista pela SP 139, preocupou
os comerciantes daquela região, pois
di culta o acesso de clientes a
estabelecimentos como casa de ração,
pizzaria, loja de material para construção e
mercado.
Com o objetivo de buscar uma solução
que atenda os comerciantes e, ao mesmo
temp o, garant a a s egurança dos
transeuntes, o presidente da ACIAR, Daniel
Muniz de Paulo, esteve visitando o local
junto com o engenheiro Roberto

Francelino, secretário municipal de
Planejamento, o José Bojuk, do
Planejamento, o diretor regional do
DER , João Carlos Sabino e o
vereador Marcelo Comeron .
Ficou de nido que o Roberto e o
Bojuk vão elaborar um projeto de
abertura de acesso próximo ao CAPS
e encaminhar diretamente à che a
do DER para aprovação.
O fechamento ocorreu porque há
uma resolução do DER que não permite
acesso próximo a trevos. “Aguardamos

urgente solução do problema para atender
os comerciantes lo cais”, a rmou o
presidente da ACIAR ao nal da visita.

ACONTECEUNAACIAR

CônsulhonoráriodaCostadoMarﬁmvisitaACIAR
efalasobreparcerias
Fluente no português e formado em
Agronomia no Brasil, o cônsul honorário
da Costa do Mar m, Tibe Bi Goe Blaise,
visitou Registro na quarta-feira, 24 de julho,
com o objetivo de estimular parcerias e
negócios visando o desenvolvimento de seu
país. Blaise fez parte de uma missão
coordenada por Adier Pires, do PSL de
Registro, que teve também participação do
deputado estadual Paulo Nishikawa, além
de empresários que tem negócios com o
p a í s a f r i c a n o. “O p r e s i d e n t e Ja i r
(Bolsonaro) quer abrir o país para os
principais países do mundo, sem viés
ideológico”, falou Adier na abertura da
reunião realizada na ACIAR.
A comitiva foi recebida pelo presidente
da ACIAR, Daniel Muniz de Paulo, e pelos
diretores João Del Bianco Neto, Hélio
Borges Ribeiro e Mauro César.
Antes da visita à ACIAR, o cônsul se
reuniu com bananicultores na ABAVAR e
cou impressionado com a tecnologia
utilizada na bananicultura. “Vocês são Pelés
em banana”, disse Blaise, a rmando que em
9
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seu país o cultivo é
totalmente manual e não se
tem conhecimento sobre
correção da acidez do solo,
além da produtividade por
hectare ser de 10 toneladas,
e n q u a nt o n o Va l e d o
Ribeira é de 50 toneladas.
“Trabalhamos, ainda, com
enxada e facão e não temos
tratores”, revelou.
Blaise considerou que o
Brasil pode se tornar o mais
i mp or t ante p arc e i ro c ome rc i a l d o
continente africano. “O que o Brasil produz
é su ciente para alimentar o Brasil e África”,
revelou. “A África é a noiva que está toda
arrumada, no altar. Nós estamos vindo em
busca do noivo”, comparou o cônsul.
O empresário Davi Brito Cerqueira, da
Daron do Brasil, também esteve em
Registro. Ele comercializa equipamentos e
aparelhos auditivos, e contou que está
montando um braço de sua empresa na
Costa do Mar m. Ele recebeu cinco anos de

isenção e acredita muito no potencial do
país onde instalará sua empresa.
Ao nal da reunião, que também teve
p ar t i c ip a ç ã o d o ve re a d or Marc el o
C omeron, o presidente d a ACIAR
agradeceu aos presentes e também pediu
investimentos no Vale do Rib eira,
desejando que a parceria entre o Brasil e a
África se torne realidade. O vereador
Marcelo Comeron e a gerente da ACIAR,
Valda Arruda, também participaram da
reunião.
www.aciar.com.br
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VendasdoDiadosPaisnãodevemcrescermaisdo
que1,5%nesteano,projetaBoaVista
Taxa de crescimento deve ser inferior à
observada no ano passado.
6 de agosto de 2019 – A área de
Indicadores e Estudos Econômicos da Boa
Vista projeta um crescimento de, no
máximo, 1,5% das vendas neste Dia dos
Pais, na comparação com 2018. Com isto, o
movimento do comércio na data deve
crescer menos do que no ano passado,
quando a alta foi de 2,8% em relação ao ano
anterior.
A projeção é baseada nas consultas
realizadas no banco de dados da Boa Vista,

o SCPC (Serviço Central de Proteção ao
Crédito) e na Pesquisa Hábitos de
Consumo para o Dia dos Pais 2019,
também da B oa Vista, que mostra
estabilidade da intenção de compras e
queda do valor médio do presente em
termos reais na comparação com 2018.
O desempenho das vendas na data,
assim, deve repetir a tendência observada
nas datas comemorativas do primeiro
semestre, quando o movimento do
comércio frustrou as expectativas do
varejo.

Segundo os economistas da Boa Vista, o
alto nível de desemprego, o aumento do
endividamento e con ança reduzida estão
segurando o ritmo de expansão das vendas,
apesar das condições favoráveis do
mercado de crédito.
Eles destacam ainda que a liberação dos
recursos das contas ativas e inativas do
FGTS não deve ter impactos nas vendas
para o Dia dos Pais, mas já podem surtir
efeitos positivos nas datas comemorativas
seguintes, como Dia das Crianças, Black
Friday e Natal.

Chegou o remoteID Certisign,
o seu Certiﬁcado Digital na nuvem.

remoteID
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A sua identidade na rede

www.aciar.com.br

Novos
associados
JULHO2019

LÚMENVALE

AGROJECAʼSREGISTRO

PROPRIETÁRIA: KAREN UTSUNOMIYA
ENDEREÇO: AV PREFEITO JONAS BANKS LEITE, Nº 300 - CENTRO
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 99761-4077
CONTATO: KAREN

PROPRIETÁRIA: GABRIELA MERCE MARTINS
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 312 - CENTRO
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 99702-3762
CONTATO: GABRIELA/ADRIANO

URBINCORPORADORA

VITÓRIACOSMÉTICOS

PROPRIETÁRIOS: ANA PAULA NOGUEIRA DE CARVALHO /
CAIO DO VAL CARNEIRO
ENDEREÇO: R MIGUEL ABY AZAR, Nº 450 - CENTRO
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (11) 98333-1114
CONTATO: : ANA PAULA / CAIO

PROPRIETÁRIA: ROSEMEIRE SOARES DO PRADO RAYMUNDO
ENDEREÇO: AV SÃO JOÃO, Nº 506 - CENTRO
CEP: 11.750–000 – PERUÍBE - SP
TELEFONE: (11) 99744-1076
CONTATO: ROSEMEIRE / JERRY
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CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS

COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
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CREMATÓRIO
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CARTÃO ALIMENTAÇÃO

Olá, empresário!
Quer motivar seu colaborador, gerar mais produtividade para sua
empresa, manter estimular talentos e, ainda, deduzir até 4% do imposto
de renda devido?
Para ter tudo isso, basta trocar a entrega de cestas prontas, que geram
trabalho e custo com a logística, e oferecer ao empregado um benefício
que pode ser utilizado em supermercados, padarias, sacolões e açougues.
Trata-se do CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACCREDITO, que a ACIAR coloca
a disposição de seus associados. Um produto prático e seguro, que
garante ao funcionário o poder de escolher os estabelecimentos onde
comprar os alimentos necessários para ele e sua família.
E o melhor de tudo: A ACIAR oferece esse benefício sem custo algum a
seus associados.
Agende um horário pelo telefone (13) 3828-6807 e esclareça todas as suas
dúvidas.

